
PROJEKT druk nr 157/20 
 
WNIOSKODAWCA    
Burmistrz Gminy Baborów 
 
 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2020 rok 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Do budżetu  Gminy Baborów na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku w sprawie planu dochodów i wydatków budżetowych  na 2020 rok wprowadza się zmiany 
wynikające z załącznika nr 1; 

2) załącznik w sprawie planu przychodów na 2020 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2; 

3) załącznik w sprawie planu dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące 
i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 
nr 3, 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.
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Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr XIII/ /20 

Rady Miejskiej w Baborowie
z  maja 2020  r. 

Zestawienie wprowadzanych zmian do budżetu 

w zł i gr

zwiększenia zmniejszenia

1 2 3 4 5

58 656,00 1 304,00

DOCHODY BIEŻĄCE : 58 656,00 1 304,00

756

Dochody od osób prawnych,od osób  

fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem 

1 304,00

0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 304,00

758 Różne rozliczenia 40 938,00

2920 subwencje ogólne z  budzetu państwa 40 938,00

851 Ochrona zdrowia 378,00

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami

378,00

852 Pomoc społeczna 17 340,00

2460

środki otrzymane od pozostałych jednostek  

zaliczanych do sektora finansów publicznych na 

realizację zadań bieżących jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych 

17 340,00

269 700,00

950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 269 700,00

zwiększenia zmniejszenia

1 2 3 4 5

418 156,00 91 104,00

w tym :

WYDATKI   BIEŻĄCE 58 656,00 11 304,00

750 Administracja publiczna 1 304,00

75023 Urzędy gmin 1 304,00

wydatki bieżące,  w tym na : 1 304,00

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,  w tym: 1 304,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 304,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poz. 10 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 10 000,00

wydatki bieżące,  w tym na : 10 000,00

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,  w tym: 10 000,00

  ZMIENIA SIĘ PLAN WYDATKÓW O KWOTĘ 

Wprowadzane zmiany

Wprowadzane zmiany

Dział § Treść

I.   ZMIENIA SIĘ PLAN DOCHODÓW O KWOTĘ:

I.  ZMIANA PLANU DOCHODÓW 

 ZMIENIA SIĘ PLAN PRZYCHODÓW O KWOTĘ 

TreśćRozdziałDział

II.  ZMIANA PLANU WYDATKÓW 
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b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 000,00

801 Oświata i wychowanie 40 938,00

80101 Szkoły podstawowe 20 938,00

wydatki bieżące,  w tym na : 20 938,00

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,  w tym: 20 938,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 938,00

80104 Przedszkola 20 000,00

wydatki bieżące,  w tym na : 20 000,00

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,  w tym: 20 000,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 000,00

851 Ochrona zdrowia 378,00

85195 Pozostała działalność 378,00

wydatki bieżące, w tym na : 378,00

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,  w tym: 378,00

a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 378,00

852 Pomoc społeczna 17 340,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 17 340,00

wydatki bieżące, w tym na : 17 340,00

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,  w tym: 17 340,00

a) wynagrodzenia  i składki od nich naliczane 17 340,00

WYDATKI    MAJĄTKOWE 359 500,00 79 800,00

010 Transport i łącznośc 48 800,00

01095 Drogi publiczne gminne 48 800,00

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 48 800,00

600 Transport i łącznośc 10 000,00 50 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 10 000,00 50 000,00

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00 50 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poz. 24 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 24 000,00

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 24 000,00

801 Oświata i wychowanie 150 000,00

80104 Przedszkola 150 000,00

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 126 700,00 29 800,00

90001 Gospodarka ściekowa 26 500,00

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 26 500,00

90005 Ochrona powietrza 21 000,00

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 000,00

90095 Pozostała działalność 79 200,00 29 800,00

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 79 200,00 29 800,00

na programy finansowane z udziałem środków o których 

mowa w art. 5. ust. 1 pkt. 2i3
56 200,00 29 800,00

Id: 4B3907B6-3FB6-42F4-9465-CDECBC97EF89. Projekt Strona 2



Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr XIII  /20 

Rady Miejskiej w Baborowie

z   maja 2020  r. 

PLAN PRZYCHODÓW NA 2020 ROK

w zł

1. 905

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia 

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 

15 070,16

2 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 391 700,00

3. 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 580 026,41

RAZEM 986 796,57

Lp. Wyszczególnienie Kwota 

Źródła 

przych

odów
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w zł

1 115 000,00

1 115 000,00

921-92109 dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji 790 000,00

229 300,00

229 300,00

97 000,00

1 441 300,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIII/20

Rady Miejskiej w Baborowie 

z  maja 2020 r. 

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE  PRZEZ PODMIOTY 

NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA  FINANSÓW  PUBLICZNYCH   na   2020 r. 

Lp.
Podmiot otrzymujący 

dotację 

Klasyfikacja   

budżetowa
Przeznaczenie Kwota 

I .  Dotacje  na wydatki bieżące dla jednostek sektora  finansów publicznych 

1. Dotacje podmiotowe

Gminny Ośrodek  Kultury 

w Baborowie 851-85154
kultury - zadania z zakresu kultury i sportu oraz  

przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
45 000,00

Gminna Biblioteka  

Publiczna w Baborowie
921-92116 dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 280 000,00

II . Dotacje  na wydatki bieżące dla jednostek spoza sektora  finansów publicznych 

1. Dotacje celowe na cele publiczne

Stowarzyszenia 851-85154
dofinansowanie realizacji zadań w zakresie 

przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
20 000,00

Caritas 852-85295
dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu opieki nad 

chorymi w domu oraz rehabilitacji i fizykoterapii
98 000,00

Stowarzyszenia 852-85295

dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu  pomocy 

społecznej na rzecz osób niewidomych  i 

słabowidzących

1 300,00

Stowarzyszenia 700-70005
dofinansowanie infrastruktury ogrodowej w rodzinnych 

ogrodach działkowych  ogrodach działkowych 
10 000,00

Stowarzyszenia 926-92605 realizacja zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej 90 000,00

Podmioty uprawnione do  

złożenia wniosku o dotację
921-92120

dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich itp. przy zabytkach 
10 000,00

III. Dotacje na wydatki inwestycyjne dla jednostek spoza sektora  finansów publicznych 

Podmioty uprawnione do  

złożenia wniosku o dotację
900-90005

dotacja na dofinansowanie wymiany istniejących   źródeł 

ciepła na źródła ciepła ograniczające emisję 

zanieczyszczeń

91 000,00

RAZEM DOTACJE I+II+III

Podmioty uprawnione do  

złożenia wniosku o dotację
900-90001

dotacja na dofinansowanie  budowy  przydomowych 

oczyszczalni ścieków
6 000,00
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Uzasadnienie

Do budżetu Gminy Baborów wprowadza się następujące zmiany:

1. W związku z otrzymaniem zawiadomienia o ostatecznych kwotach subwencji oraz udziałów w PIT
zwiększenie części oświatowej subwencji w wysokości 40.938 zł przeznacza się na realizację zadań zakresu
oświaty. Natomiast zmniejszenie planu udziałów w podatku PIT w kwocie 1.304 zł pomniejsza plan zadań
własnych gminy w zakresie administracji.

2. Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Opolskiego wprowadza się zwiększenie planu dotacji
w kwocie 378 zł na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż
spełniający kryterium dochodowe.

3. W związku ze złożeniem wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach o dofinansowanie
zatrudnienia pracownika w ramach prac publicznych do budżetu wprowadza się wartość dofinansowania
w kwocie 17.340 zł. Całkowite koszty zatrudnienia pracownika oszacowano na kwotę 29.880 zł. Udział
własny w wysokości 12.540 zł zabezpieczono z oszczędności z tytułu absencji chorobowych pracowników.

4. Wolne środki za 2020 r. przeznacza się na zwiększenie planu istniejących oraz utworzenie nowych
zadań inwestycyjnych:

a) „Przygotowanie terenów gminnych w Baborowie pod zabudową jednorodzinną – ul. Głubczycka” –
zwiększenie planu o 41.400 zł- koszty rozgruzowania budynku przy ul. Głubczyckiej (stary młyn) wraz
z kosztem dokumentacji technicznej.

b) „Przygotowanie terenów gminnych w Baborowie pod zabudowę – ul. Krakowska” – 7.400 zł – koszty
usunięcia pozostałości byłej inwestycji na działce położonej obok Strażnicy OSP w Baborowie.

c) „Modernizacja ul. Strażaków w Baborowie” – 5.000 zł – koszt przygotowania projektu technicznego.

d) „Modernizacja ul. Piaskowej w Baborowie” – 5.000 zł – koszt przygotowania projektu technicznego.

e) „Modernizacja strażnicy OSP w Baborowie” – 20.000 zł ( w tym 10.000 zł w ramach przesunięcia
planu wydatków bieżących) – przedmiotem zadania będą prace budowlane na obiekcie Strażnicy.

f) „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla Komendy Powiatowej
Straży Pożarnej w Głubczycach” – 4.000 zł

g) „Przebudowa budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Krakowskiej
6 w Baborowie” – 150.000 zł – koszty zadania obejmują wykonanie dokumentacji projektowej, prace
budowlane oraz koszty inspektora nadzoru.

h) „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” – zwiększenie planu
o kwotę 3.000 zł.

i) „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ul. Wiejskiej w Baborowie” – 23.500 zł –
środki przeznaczone na wykonanie projektu technicznego.

j) „Dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła ograniczających emisję zanieczyszczeń” –
zwiększenie planu o wartość 21.000 zł.

k) „Rewitalizacja parku miejskiego w ramach projektu: Parki i rzemiosła naszych przodków na
pograniczu polsko-czeskim”- zwiększenie planu o kwotę 26.400 zł – weryfikacja wartości zadania
w odniesieniu do wartości wynikających ze złożonego wniosku o dofinansowanie.

l) „Rewitalizacja terenu rekreacyjnego na działce nr 713 w obrębie ul. Wiejskiej w Baborowie” –
23.000 zł – kwota zadania obejmie przygotowanie dokumentacji projektowej oraz prace przygotowawcze do
dalszej realizacji zadania (oczyszczenie stawu). Dalsza realizacja zadania przewidziana jest z udziałem
środków unijnych.

Z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnień projektowych z PKP w ramach zadania „Przebudowa
ul. Kolejowej w Baborowie” przesuwa się termin realizacji wykonania dokumentacji projektowej na 2021 r.
W związku z tym faktem środki finansowe w wysokości 50.000 zł uzupełniają wartość zadań
inwestycyjnych opisanych powyżej.
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